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Samenvatting 

Controle over je persoonlijke data en de het verdienmodel van Facebook staan lijnrecht 

tegenover elkaar1. Alleen als gebruikers de ruimte krijgen om zelf een notie van persoonlijke 

data te vormen, kunnen ze controle krijgen over deze data. Controle over de persoonlijke 

data betekent dat mensen ervoor kunnen kiezen om de data niet meer te delen. Facebook 

’s verdienmodel vraagt om grote hoeveelheden persoonlijke data van gebruikers. Het 

bieden van ruimte aan gebruikers kan een negatieve uitwerking hebben op het 

verdienmodel van Facebook. In deze bachelor thesis is onderzoek gedaan naar de manier 

waarop Facebook invulling geeft aan de notie van persoonlijke data via de interface. 

Hiervoor is er een discursive interface analysis2 uitgevoerd vanuit twee verschillende 

benaderingen van de Facebook interface. Namelijk het registreren van een nieuw 

Facebookaccount en het gebruiken van een bestaand Facebookaccount. De analyse is 

uitgevoerd op de onderdelen van de interface die te maken hebben met privacy en 

persoonlijke data. In de analyse is gekeken naar de verschillende affordances van de 

interface en hoe deze samen handelingen en opvattingen normaliseren. Aan de hand van 

deze normalisering kan worden aangetoond waar Facebook op aanstuurt en wat er wordt 

verhuld. Uit de analyse is gebleken dat Facebook aanstuurt om persoonlijke data te zien als 

datgene wat bewust wordt gedeeld met andere gebruikers op het platform. Hiermee 

verhult Facebook de persoonlijke data die het platform van de gebruikers extraheert. De 

affordances van onder andere de privacyinstellingen en de advertentievoorkeuren 

stimuleren vervolgens het delen van persoonlijke data. Tegelijkertijd verhullen de 

affordances de economische belangen van Facebook bij het delen van persoonlijke data met 

Facebook. Doordat Facebook een eenzijdige invulling geeft aan de notie van persoonlijke 

data, kunnen de gebruikers geen controle krijgen over hun persoonlijke data.  

 

 

 

 

 

 
1 Christian Fuchs, “Web 2.0, Prosumption, and Surveillance”, Surveillance & Society 8 (2011),293. 
2 Mel Stanfill, “The Interface as Discourse: The Production of Norms through Web Design”, New Media & 
Society 17, nr. 7 (augustus 2015), 1059-1074. 
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Jij hebt de controle? 

Hoe de interface van Facebook het delen van persoonlijke data normaliseert  

 

Inleiding 

Vijandig, zo omschrijft mediawetenschapper Christian Fuchs de relatie tussen gebruiker en 

sociaal media platform3. De economische belangen van een platform en de 

privacyoverwegingen van gebruikers staan rechtstreeks tegenover elkaar. Fuchs 

beargumenteert dat het verzamelen van de persoonlijke data van de gebruikers de primaire 

bron van inkomsten is voor een platform4. Acht jaar na de publicatie van Fuch’s artikel krijgt 

Facebook in de zomer van 2019 een boete van vijf miljard dollar voor privacyovertredingen, 

naar aanleiding van het Cambridge Analytica-schandaal 5. Een privacyschandaal waarbij 

Facebook Cambridge Analytica toegang gaf tot de persoonlijke data van 87 miljoen 

Facebookgebruikers6. Naast de boete krijgt Facebook de opdracht om zichzelf beter te gaan 

reguleren7. De maatregelen hebben volgens de FTC het volgende doel: “ensuring that social 

media companies like Facebook do not mislead individuals about the use of their personal 

information”8. Facebook moet transparant en duidelijk communiceren over persoonlijke 

data: hoe komen ze aan de data en op welke manier worden die vervolgens ingezet.  

De uitspraak van de FTC impliceert dat Facebook meer weet over de persoonlijke 

data van haar gebruikers dan de gebruiker zelf. De uitwerking van deze implicatie zien we 

terug bij de onderzoekers Brunton and Nissenbaum als ze het hebben over een “information 

 
3 Christian Fuchs, “Web 2.0, Prosumption, and Surveillance”, Surveillance & Society 8 (2011),293. 
4 Fuchs (2011), 291. 
5 Tony Romm, “Facebook will have to pay a record-breaking fine for violating users’ privacy. But the FTC 

wanted more.”, www.washingtonpost.com, 22 juli 2019, 
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/22/facebook-vs-feds-inside-story-multi-billion-dollar-
tech-giants-privacy-war-with-washington/?dlbk. 
6 Jim Isaak en Mina J. Hanna, “User Data Privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and Privacy Protection”, 

Computer 51, nr. 8 (augustus 2018), 57. 
7 “FTC Imposes $5 Billion Penalty and Sweeping New Privacy Restrictions on Facebook”, www.ftc.gov, 24 juli 

2019, https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penalty-sweeping-new-
privacy-restrictions. 
8 Idem 

https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/22/facebook-vs-feds-inside-story-multi-billion-dollar-tech-giants-privacy-war-with-washington/?dlbk
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/22/facebook-vs-feds-inside-story-multi-billion-dollar-tech-giants-privacy-war-with-washington/?dlbk
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penalty-sweeping-new-privacy-restrictions
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penalty-sweeping-new-privacy-restrictions
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asymmetry” op een platform9: “Data about us are collected in circumstances we may not 

understand, for purposes we may not understand, and are used in ways we may not 

understand”10. Alle kennis over persoonlijke data ligt bij het platform en niet bij de 

gebruikers. Zij pleiten dat de samenleving deze asymmetrische verhouding weer moet 

rechttrekken11. Mediawetenschappers Pangrazio en Selwyn pleiten om dezelfde reden voor 

het belang van personal data literacies12. Ze beargumenteren dat mensen pas in staat zijn 

om controle te krijgen over hun persoonlijke data als ze begrijpen hoe die worden gebruikt 

en wat hun opties zijn13. Niet alleen de opties die ze aangeboden krijgen, maar juist ook de 

opties die ze nodig achten. De wetenschappers zien data Reflexivity als een belangrijke stap: 

gebruikers moeten instaat worden gesteld om na te denken over de vorm en implicaties van 

hun data. Om de gebruiker hiertoe instaat te stellen moet een platform genoeg ruimte en 

inzicht bieden. Ruimte om zelf tot een conclusie te kunnen komen over wat privacy voor 

hen betekent en ruimte om zelf te beslissen met wie ze persoonlijke data delen14. Dezelfde 

conclusie trekt privacyonderzoeker Jim Isaak in zijn onderzoek naar het Cambridge 

Analytica-schandaal en de privacywetgeving als hij zegt, dat een privacywetgeving alleen 

kan werken als de samenleving goed onderwezen wordt15.  

Met het grote belang van een geïnformeerde samenleving en de conflicterende 

belangen van Facebook en de gebruikers, is het de vraag of de informatie die Facebook 

levert, voldoende is. De vrijheden toekennen aan zijn gebruikers kan beteken dat zijn 

verdienmodel in gevaar komt. Naar mijn mening is het onwaarschijnlijk dat Facebook het 

verdienmodel in gevaar zal brengen. Facebook zal de gebruiker blijven overhalen om 

persoonlijke data te delen. Fuchs stelt namelijk dat voor een platform het verdienmodel 

boven de gebruiker staat16.  

Mijn onderzoek zal gericht zijn op hoe de interface van Facebook handelingen 

normaliseert ten gunste van het verdienmodel en niet ten gunste van de vrije keuze van de 

 
9 Finn Brunton en Helen Nissenbaum, Obfuscation: A User’s Guide for Privacy and Protest, Technoloy/Politics 
(Cambridge, Massachusetts London: The MIT Press, 2016), 3. 
10 Brunton en Nissenbaum, 3. 
11 Idem 
12 Luci Pangrazio en Neil Selwyn, “‘Personal Data Literacies’: A Critical Literacies Approach to Enhancing 
Understandings of Personal Digital Data”, New Media & Society 21, nr. 2 (februari 2019), 420. 
13 Pangrazio en Selwyn, 428. 
14 Pangrazio en Selwyn, 430. 
15 Isaak, 58. 
16 Christian Fuchs, Social media: A critical introduction,( London: Sage, 2017), 121. 
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gebruikers en een geïnformeerde samenleving. Volgens mediawetenschapper Mell Stanfill is 

de interface van een website de plek waar een platform handelingen en opvattingen 

normaliseert17. Via affordances kunnen handelingen en opvattingen gepositioneerd worden 

als de norm. De affordances zijn de gebruikersmogelijkheden die de interface aanbiedt. 

Door de affordances te analyseren, kan inzicht worden gegeven in de vraag welke notie van 

persoonlijke data Facebook normaliseert. Dit zal geanalyseerd worden aan de hand van de 

volgend onderzoeksvraag: ‘Welke invulling van de notie van persoonlijke data geeft 

Facebook via de affordances van zijn interface? ‘. Met andere woorden: Op welke manier 

wordt er invulling gegeven aan het begrip persoonlijke data en privacy en het delen en 

beschermen hiervan.  

De onderzoeksvraag is opgedeeld in de volgende deelvragen. Allereerst ‘Welke 

persoonlijke data en privacy gerelateerde opties biedt Facebook de gebruiker?’ Door een 

analyse van de positionering van informatie en het mogelijk maken van verschillende opties 

kan inzichtelijk worden gemaakt, waarop Facebook de aandacht legt. Vervolgens kan aan de 

hand van de tweede deelvraag ‘Wat normaliseren de opties en bijbehorende uitleg die 

Facebook aanbiedt?’ duidelijk worden gemaakt, welk gedrag en opvatting Facebook 

normaliseert. Aan de hand van de laatste deelvraag ‘Op welke manier verhoudt de 

normalisering zich tot het verdienmodel van Facebook?’ kan tenslotte de koppeling worden 

gemaakt tussen dat wat Facebook normaliseert en zijn economische belangen. 

Allereerst moet duidelijk worden gemaakt wat persoonlijke data zijn. Aan de hand 

van onder andere het werk van Pangrazio en Selwyn18 zal worden ingegaan op de 

verschillende vormen van persoonlijke data en op de wijze waarop deze verschillende 

vormen van persoonlijke data tot stand kopen. Alleen met een totaalbeeld van persoonlijke 

data kan getoond worden wat de invulling is die Facebook geeft. De volgende stap is hoe 

persoonlijke data passen in het verdienmodel van Facebook.  In de platformsamenleving19 

worden een aantal platformmechanismen uitgewerkt die gebruikt kunnen worden om 

duidelijk te maken hoe het verdienmodel werkt. Een verdere uitwerking van de 

mechanismen staat in het theoretisch kader. De mechanismen zullen gebruikt worden om 

 
17 Mel Stanfill, “The Interface as Discourse: The Production of Norms through Web Design”, New Media & 
Society 17, nr. 7 (augustus 2015), 1059-74. 
18 Pangrazio en Selwyn 
19 José van Dijck, Thomas Poell, en Martijn de Waal, De platformsamenleving: strijd om publieke waarden in 
een online wereld (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016). 
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duidelijk te maken, welk gedrag van de gebruiker nuttig is voor het platform. Als laatste 

moet er gekeken worden op welke manier een interface kan normaliseren. Door gebruik te 

maken van het concept ‘power as productive’ van Foucault, zoals uitgelegd door Stanfill, zal 

duidelijk worden gemaakt hoe het geven van opties kan werken als een sturende beperking 

voor de gebruiker20.  Voor dit onderzoek is deze benadering zeer relevant, omdat het de 

mogelijkheid geeft om te kijken naar de mogelijkheden die een interface biedt. Op die 

manier kan dit onderzoek een relevante bijdrage leveren aan het grotere debat omtrent 

privacy en persoonlijke data. Enerzijds biedt het een kritische benadering van de huidige 

mogelijkheden die Facebook aanbiedt, en aan de andere kant kan het aantonen dat enkel 

het geven van mogelijkheden niet genoeg is voor controle over persoonlijke data.  

Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de hand van Stanfill ’s discursive interface 

analysis21. Het belang van deze methode is dat daarmee grote nadruk gelegd wordt op het 

normaliseren van handelingen, omdat Stanfill aangeeft: “[…] discursive interface analysis 

interprets websites’ embedded assumptions about their own purpose and appropriate 

use.”22 Na het theoretisch kader volgt een verder onderbouwing en uitleg van deze 

onderzoeksmethode.   

In de analyse zal vooral gekeken worden naar de onderdelen in de interface die te 

maken hebben met privacy en persoonlijke data. Om deze analyse uit te voeren aan de 

hand van bovenstaande methode, zal er voor dit onderzoek gebruik worden gemaakt van 

twee verschillende benaderingen om de interface en affordances te analyseren. Bij de 

eerste benadering zal een nieuw Facebookaccount worden aangemaakt, om zo te kunnen 

onderzoeken welke ontmoeting een gebruiker heeft met een nieuw account. Dat is de plek 

waar Facebook de gebruiker uitleg kan geven over de mogelijkheden op het platform en wat 

de verwachte handelingen zijn. Om dit te onderzoeken zal een nieuw Facebookaccount 

worden aangemaakt. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een vpn en een nieuw mail-

account. Daarmee wordt de invloed van eerdere accounts voorkomen. Door het gehele 

proces op te nemen, is het mogelijk om meerdere keren het proces te doorlopen. Bij de 

tweede benadering zal gebruik gemaakt worden van een Facebookaccount dat al langer 

actief is. Hiermee kan de interface waarmee alle gebruikers te maken hebben, bekeken 

 
20 Stanfill, 1060. 
21 Stanfill. 
22 Stanfill, 1062. 
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worden. Door de aanwezigheid van berichten van vrienden, ge’like’te pagina’s en 

advertenties geeft dit oudere Facebookaccount een beter beeld van de interface. Bij de 

uitwerking van de methode zal verder hierop worden ingegaan. Voorafgaande kijken we 

eerst naar de grotere discussie over persoonlijke data en Facebook. 

 

Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk zal er eerst gekeken worden naar alomvattende definitie van persoonlijke 

data. Vervolgens zullen persoonlijke data geplaatst worden in de context van het 

verdienmodel van Facebook: Op welke manier worden de persoonlijke data ingezet en hoe 

werken de achterliggende mechanismen.  

Persoonlijke data 

Volgens mediawetenschappers Pangrazio en Selwyn is de productie en het delen van 

persoonlijke data een steeds groter wordend onderdeel van het dagelijks leven23. 

Tegelijkertijd heeft men niet door waar persoonlijke data verzameld en gebruikt worden. 

Hierbij verwijzen de onderzoekers naar de al eerdergenoemde information asymmetry24. Zij 

zien het antwoord in personal data literacies en een goede definitie van persoonlijke data25. 

De epistemologische definitie van persoonlijke data die Pangrazio en Selwyn 

hanteren is ook van toepassing op dit onderzoek. In lijn met wat Kitchen, Beer en Burrows 

beargumenteren, stellen de onderzoekers dat persoonlijke data niet neutraal zijn en geen 

permanente vorm kennen26. Ze zijn niet neutraal, doordat zij hun betekenis krijgen door het 

sociale construct eromheen. Hierdoor kennen ze geen vaste vorm, maar zijn ze 

onderworpen aan constante herinterpretatie en hergebruik27. Omdat data op meerdere 

manieren toegepast kunnen worden, hebben zij ook meer dan één vaste betekenis. Het 

belang van deze definiëring voor dit onderzoek mag dan ook duidelijk zijn. Er moet altijd 

verder worden gekeken dan de context waarin de data aangetroffen worden. 

 
23 Pangrazio en Selwyn, 419-20. 
24 Pangrazio en Selwyn, 420. 
25Pangrazio en Selwyn, 425. 
26 Rob Kitchin, The data revolution: big data, open data, data infrastructures & their consequences (Los 
Angeles, California: SAGE Publications, 2014), 20. 
27 David Beer en Roger Burrows, ‘Popular Culture, Digital Archives and the New Social Life of Data’, Theory, 
Culture & Society 30, nr. 4 (juli 2013), 44. 
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Bovenstaande omschrijving zegt enkel iets over de aard van persoonlijke data.  De 

volgende stap is een definitie van persoonlijke data waardoor we de verschillende vormen 

kunnen herkennen. De data zitten dan weliswaar niet vast aan één vorm, maar toch kunnen 

we de vormen wel onderscheiden.  

Om zo breed mogelijk te beginnen omschrijven Pangrazio en Selwyn persoonlijke 

data als volgt: “Personal data are any piece of information that can identify or be 

identifiable to an individual”28. Deze definitie is alomvattend, maar niet inzichtelijk. Zij geeft 

nog geen verder inzicht in waar data vandaan komen en hoe een gebruiker deze zou 

moeten herkennen. Om deze reden onderscheiden Pangrazio en Selwyn drie verschillende 

vormen van persoonlijke data. Allereerst zijn er de data die gebruikers bewust delen met 

een systeem of service. De tweede vorm zijn de data die systemen extraheren van de 

gebruikers.29 De laatste vorm zijn de data die een systeem verwerkt voor een gebruiker. Bij 

deze twee laatste vormen is de gebruiker zich niet bewust van het delen en het bestaan van 

de persoonlijke data. Cruciaal is dat de categorie onbewuste vormen van persoonlijke data 

veelal berust op de categorie bewust gedeelde data. Om dit verder inzichtelijk te maken, 

zullen nu eerst de twee categorieën verder uitgewerkt worden. 

Bewust gedeelde persoonlijke data 

 Deze eerste vorm gaat over de data die een gebruiker bewust geeft aan een systeem. Dit 

zijn bijvoorbeeld de foto’s en berichten die men uploadt naar Facebook30. Twee belangrijke 

factoren voor het bewust delen van persoonlijke data op Facebook zijn visibility en 

personalisatie. Mediawetenschapper Angela Cirucci stelt in haar onderzoek naar 

identificatie op Facebook hoe de real you policy aanzet tot het delen van persoonlijke 

data31. De real you policy is de term die ze gebruikt voor het Facebookbeleid dat elke 

gebruiker een echte naam moet gebruiken en maar één account mag aanmaken. Deze 

nadruk op echte gegevens zet volgens haar de gebruiker aan om zichtbaar te zijn op het 

platform. Om te bewijzen dat je een echt persoon bent richting andere gebruikers, moet je 

 
28 Luci Pangrazio en Neil Selwyn, “‘Personal Data Literacies’: A Critical Literacies Approach to Enhancing 

Understandings of Personal Digital Data”, New Media & Society 21, nr. 2 (februari 2019), 420. 
29 Pangrazio en Selwyn, 421-22. 
30 Pangrazio en Selwyn, 420. 
31 Angela M. Cirucci, ‘Facebook’s Affordances, Visible Culture, and Anti-Anonymity’, in Proceedings of the 2015 

International Conference on Social Media & Society - SMSociety ’15 (the 2015 International Conference, 
Toronto, Ontario, Canada: ACM Press, 2015), 1–5. 
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zoveel mogelijk persoonlijke data invullen: “The visible identifications promoted on the site 

force users to be known to one another”32. Uit het onderzoek met haar focusgroep blijkt, 

dat mensen geen vraagtekens zetten bij het beleid.  Ze zien Facebook door dit beleid 

namelijk als een officiële omgeving vergelijkbaar met de overheid33. Je moet een echt 

persoon zijn en dit zichtbaar maken. Onderzoekers Christofides, Muise en Desmarais zien 

dezelfde nadruk op visibility als aanleiding voor het delen van persoonlijke data34. In hun 

onderzoek naar jongeren op Facebook concluderen ze dat mensen een verlangen hebben 

om zichtbaar te zijn. Vervolgens stellen ze dat de algoritmes achter de newsfeed stimuleren 

om te blijven delen. Het algoritme beloont het delen met zichtbaarheid op het platform. Je 

kunt alleen gezien worden op Facebook, als je persoonlijke data deelt35. Volgens 

mediawetenschapper Korinna Patelis is het delen van persoonlijke data op Facebook 

gelijkgesteld aan personaliseren36. Alleen door het account te personaliseren kun je 

Facebook gebruiken: “It is actually impossible to use the interface without personalising 

it”37. Tegelijkertijd stelt Patelis dat je via de tools op Facebook alleen met persoonlijke data 

je account kunt vormgeven. Ze spreekt dan ook van een mythe van vrijheid en controle38. 

Een gebruiker krijgt de vrijheid en controle om zichzelf vorm te geven op Facebook door het 

delen van persoonlijke data.  

Dezelfde data die gebruikers bewust geven, kunnen gebruikt worden voor 

persoonlijke data waarvan de gebruiker zich niet bewust is. Dit vanwege de eerder 

omschreven veranderlijke aard van data.  De bewust gedeelde persoonlijke data bevat 

namelijk metadata of andere technische data die gebruikt kunnen worden om in een andere 

context een andere betekenis te geven39.  

Onbewust gedeelde persoonlijke data 

 
32 Cirucci, 4. 
33 Cirucci, 1 en 4. 
34 Emily Christofides, Amy Muise, en Serge Desmarais, ‘Information Disclosure and Control on Facebook: Are 
They Two Sides of the Same Coin or Two Different Processes?’, CyberPsychology & Behavior 12, nr. 3 (juni 
2009), 341–45. 
35 Christofides et all., 5. 
36 Korinna Patelis, ‘Facebook.com text: Industrialising personal data production’, First Monday 18, nr. 3 (4 

maart 2013). 
37 Idem 
38 Idem 
39 Pangrazio en Selwyn, 421. 
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In deze categorie gaat het om de persoonlijke data waarvan de gebruiker zicht niet bewust 

is. Allereerst de data die systemen extraheren van de gebruikers. Een cruciaal aspect van 

deze data is dat ze ontstaan door grootschalige verzameling en samenstelling. Dit heeft als 

gevolg dat de controle over deze data ligt bij het bedrijf achter het systeem en niet bij de 

gebruiker. Ten tweede zijn er de data die een systeem verwerkt voor een gebruiker. Een 

gebruiker kan bijvoorbeeld data uploaden, zodat het systeem deze logisch of overzichtelijk 

kan inrichten voor de gebruiker. Het verwerken en interpreteren van deze data ligt bij het 

systeem en niet bij de gebruiker. Het platform heeft hier dus de macht om betekenis te 

geven aan de data40.  

De bewust gedeelde persoonlijke data zijn voor de gebruiker duidelijk en kunnen ook 

bewust niet gedeeld worden. Bij de onbewust gedeelde data kan de gebruiker niet inzien 

wat er allemaal bestaat en hoe hij zich hieraan kan onttrekken41. Het gebeurt achter de 

schermen en berust niet alleen op de handelingen van één persoon42. Data die mensen 

bewust of onbewust delen, kunnen gebruikt worden om persoonlijke data over andere 

mensen te creëren. In een artikel over Big data en privacy omschrijven de 

informatiewetenschappers Nissenbaum en Barocas bovenstaande principe als “tyranny of 

the minority”43.  De vrijwillig gedeelde data van een gebruiker worden gebruikt om dezelfde 

eigenschappen te herkennen bij andere gebruikers. Als voorbeeld beschrijven ze hoe het 

aankoopgedrag van een zwangere vrouw informatie kan geven over andere vrouwen met 

hetzelfde aankoopgedrag. Maar één vrouw hoeft aan te geven zwanger te zijn, om hetzelfde 

bij de rest te herkennen44. 

In een ander artikel beschrijft Barocas samen met socioloog Levy dit fenomeen als 

privacy dependency45. Ze stellen dat “What we do and what we say can reveal as much 

about others as it does about ourselves, even when we don’t realize it or when we think 

 
40 Pangrazio en Selwyn, 421-22. 
41 Pangrazio en Selwyn, 420-22. 
42 Pangrazio en Selwyn, 430-431. 
43 Solon Barocas en Helen Nissenbaum, “Big Data’s End Run around Anonymity and  

Consent.” hoofdstuk, In Privacy, Big Data, and the Public Good: Frameworks for Engagement, samengesteld 
door Julia Lane, Victoria Stodden, Stefan  Bender, and Helen Nissenbaum, 44–75, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2014), 61. 
44 Barocas en Nissenbaum, 63-64. 
45 Solon Barocas en Karen Levy, Privacy Dependencies, Washington Law Review, Forthcoming, (September 
2019), beschikbaar via: https://ssrn.com/abstract=3447384. 

https://ssrn.com/abstract=3447384
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we’re sharing information about ourselves alone.”46. Het is een overkoepelend concept voor 

de manier waarop het delen van persoonlijke data kan leiden tot het vrijgeven van 

persoonlijke data over andere. Binnen dit concept onderscheiden ze drie verschillende 

vormen: similarities, differences en association.  

Similarities zagen we al in het voorbeeld van de zwangere vrouwen. Door een 

overeenkomst in gedrag kunnen persoonlijke data van één persoon data vrijgeven over een 

groep soortgelijke personen47. Differences werkt op precies de tegenovergestelde manier. 

Door de data van een groep mensen kan er een referentiekader gevormd worden. Alle 

afwijkende gedragingen van andere mensen vallen op en worden geïndexeerd. In deze 

variant zegt de groep iets over de persoon in plaats van andersom48. Opvallend is dat hier 

ook een sociaal element aanwezig kan zijn. Als iemand niet genoeg informatie heeft staan 

op LinkedIn kan dat gezien worden als negatief. Als alle andere mensen deze informatie wel 

vrijwillig online zetten, is de implicatie dat er iets niet klopt49. Ditzelfde zagen we ook terug 

in de real you policy van Cirucci. De laatste vorm van privacy dependency is die van 

association. Door een sociale verbinding kan men data vrijgeven van een ander.50. Het 

voorbeeld is een MIT-studie naar het voorspellen van iemands seksuele geaardheid door 

een analyse van online vrienden. Door te kijken naar online vriendengroepen kon accuraat 

voorspeld worden wat de seksuele geaardheid was van een individu51.  

Nu we de verschillende vormen kunnen herkennen die persoonlijke data kunnen 

aannemen, moeten we kijken naar hoe deze vormen passen in het verdienmodel van 

Facebook.  

Persoonlijke data als verdienmodel 

In de platformsamenleving omschrijven de mediawetenschappers van Dijck, Poell, en de 

Waal een online platform als volgt:   

 
46 Barocas en Levy, 1. 
47 Barocas en Levy, 22-25. 
48 Barocas en Levy: 42-43. 
49Barocas en Levy: 44. 
50Barocas en Levy: 10 en 17-18. 
51 Jay Pil Choi, Doh-Shin Jeon, en Byung-Cheol Kim, “Privacy and Personal Data Collection with Information 
Externalities”, Journal of Public Economics 173 (1 mei 2019), 114–15. 
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Technologische, economische en sociaal-culturele infrastructuur voor het faciliteren 

en organiseren van online sociaal en economisch verkeer tussen gebruikers en 

aanbieders, met (gebruikers)data als brandstof52 

Deze conclusie wordt ook getrokken door media-socioloog Christian Fuchs als hij zegt dat 

een sociaal media platform geen neutrale faciliterende rol heeft. Er is een duidelijk 

verdienmodel gebaseerd op het verhandelen van data53.  

Aan de hand van het werk van van Dijck, Poell en De Waal wordt duidelijk hoe 

Facebook persoonlijke data gebruikt in het verdienmodel. Het verdienmodel wordt 

ondersteund door de verschillende platformmechanismen. De drie mechanismen zijn: 

dataficatie, commodificatie en selectie54. Dataficatie is het bijhouden en kwantificeren van 

gebruikersdata55. Met deze data kan Facebook een profiel opzetten van de gebruiker. 

Facebook geeft de gebruiker geen toegang tot dit profiel. Dit profiel is een vorm van 

persoonlijke data waarvan de gebruiker zich niet bewust is. Commodificatie is het omzetten 

van de data en het daaruit opgestelde profiel in “verhandelbare producten met 

economische waarde”56. Hier krijgen de persoonlijke data van de gebruiker betekenis voor 

Facebook als verhandelbaar product. Het laatste mechanisme van selectie draait vervolgens 

weer om de gebruiker. Hierbij gaat het om de selectie in content die voor de gebruiker 

interessant is. Deze selectie kan weliswaar door de gebruiker zelf worden gedaan, maar 

wordt ook vaak gedaan door algoritmes van het platform. De verkregen data van de 

gebruiker worden gebruikt om te voorspellen wat de gebruiker wil zien57. Op die manier 

blijft de gebruiker op het platform, waardoor er weer meer persoonlijke data verkregen 

kunnen worden. Fuchs verwijst naar dezelfde drie stappen in zijn analyse van Google Buzz: 

“It gathers information about user behaviour and user interests in order to store, assess, 

and sell this data to advertising clients.”58  

Econoom Nick Srnicek stelt in zijn boek Platform Capitalism hoe het verkopen van 

data voor reclame de grootste bron van inkomsten is voor Facebook59. Hij acht het dan ook 

 
52 van Dijck, Poell, en de Waal, 11. 
53 Fuchs (2017): 121. 
54 van Dijck, Poell, en de Waal, 38. 
55 Idem 
56 Idem 
57 Idem 
58 Fuchs (2011), 291. 
59 Nick Srnicek en Laurent De Sutter, Platform capitalism, Theory redux (Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity, 
2017), 29. 
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niet meer dan logisch, dat Facebook zoveel mogelijk data probeert te verkrijgen door 

mensen te stimuleren deze te delen. In het volgende hoofdstuk zal er gekeken worden hoe 

de interface mensen kan stimuleren en hoe dit onderzocht kan worden.  

 

Een normaliserende Interface  

In dit hoofdstuk zal er gekeken worden hoe de interface kan stimuleren en normaliseren. 

Vervolgens zal de discursive interface analysis methode verder worden uitgewerkt, zodat 

deze kan worden ingezet als onderzoeksmethode.  

Het maximaliseren van het delen van persoonlijke data is cruciaal voor Facebook als 

platform60. Van Dijck geeft al aan dat een gebruiker van een platform op een bepaalde 

manier moet handelen, zodat het platform geld kan verdienen via de verschillende 

mechanismes61. Tegelijkertijd weet een gebruiker vaak niet welke persoonlijke data hij deelt 

en hoe deze worden verwerkt62. Facebook zal de gebruiker moeten sturen zodat deze zich 

op de voor Facebook optimale manier zal gedragen. Madeleine Akrich schrijft in 1997 al hoe 

het design van een interface de gebruiker kan sturen. De vormgeving werkt als een script 

die een gebruiker moet volgen. De ontwerpers creëren elementen die verschillende 

mogelijkheden en motieven hebben. De elementen weerspiegelen hiermee de visie die de 

ontwerpers hebben op de wereld63.  

Mell Stanfill stelt dat door een interface te onderzoeken door de lens van Foucault’s 

power as productive64 duidelijk wordt hoe deze een norm kan stellen. Power as productive 

kijkt naar wat macht aanmoedigt, voortbrengt of daartoe aanzet65.  Volgens Stanfill verschilt 

deze benadering van macht van de gebruikelijke opvatting, namelijk dat macht handelingen 

voorkomt door onderdrukking. Door de benadering van power as productive is niet alleen 

het afwijzen, maar juist ook het toelaten van handelingen een uiting van macht. “The 

presence or absence of repression is a separate question from whether subjects are acting 

freely”66. Door het toelaten en aanmoedigen van handelingen worden deze gepositioneerd 

 
60 van Dijck, Poell, en de Waal, 11. 
61 van Dijck, Poell, en de Waal, 37-58. 
62 Brunton en Nissenbaum, 3. 
63 Madeleine Akrich, The de-scription of technical objects, Shaping Technology Building Society, 
(Massachusetts: MIT Press, 1992), 205-07. 
64 Stanfill, 1060-61 
65 M. Foucault, The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction, (New York: Vintage Press, 1990), in Stanfill. 
66 Stanfill, 1060. 
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als de normale of correcte manier van handelen. De handelingen worden genormaliseerd en 

mensen volgen de norm op. Het toepassen van dit concept toont ons dat het mogelijk 

maken of normaliseren van een handeling gezien kan worden als een beperking voor de 

gebruiker. Een beperking die zou moeten resulteren in een handeling ten gunste van het 

platform. Niet elke gebruiker zal de norm perfect opvolgen en er is geen gedetermineerd 

pad waarvan men niet van kan afwijken. Toch is het opvolgen van de norm de 

gemakkelijkste weg om te gaan. Stanfill noemt dit de path of least resistance67. In de analyse 

zal er dan ook steeds worden gezocht naar dit idee van de path of least resistance.  Om dit 

te kunnen doen zal de discursive interface analysis ingezet worden als onderzoeksmethode.  

Discursive interface analysis 

Om de interface van een website te analyseren op het niveau van genormaliseerde 

handelingen introduceert Stanfill discursive interface analysis als onderzoeksmethode68. 

Deze methode onderzoekt normalisering aan de hand van affordances. In de context van 

websites legt zij affordances uit als de manier waarop een website de gebruiker iets 

aanbiedt en hoe deze is vormgegeven op functioneel niveau.  Om een website te analyseren 

onderscheidt Stanfill drie verschillende soorten affordances: funtional, sensory en cognitive 

affordances69.  

Functional affordances gaan simpelweg om de functionaliteit van een website. Wat 

kan een gebruiker allemaal doen. Stanfill geeft de like-knop bij een bedrijf als voorbeeld. De 

knop normaliseert volgens haar de verbinding tussen een persoonlijk account en een 

bedrijf70. Op het niveau van de sensory affordances, zal er gekeken moeten worden naar de 

zintuigelijke ervaring van een website. Waar staan de opties, welke kleuren worden er 

gebruikt en is er sprake van geluid en beweging. Een kleurrijke advertentie rechtsboven aan 

de pagina zal bijvoorbeeld opvallen71. Als laatste draait het bij cognitive affordances om de 

manier van omschrijven, de uitleg en de benaming van de verschillende opties. Stanfill geeft 

als voorbeeld het gebruik van de gebiedende wijs. Een gebruiker kan deze aansporing 

weliswaar negeren, maar moet dan wel ingaan tegen een directe opdracht of 

 
67 Stanfill, 1060-61. 
68 Stanfill, 1062. 
69 Stanfill, 1063. 
70 Stanfill, 1065-66. 
71 Stanfill, 1064-67. 
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aanmoediging72.  In het analyse hoofdstuk zal er aan de hand van deze affordances gekeken 

worden naar de interface van Facebook. 

Zoals al aangegeven in de inleiding is er aan de hand van twee benaderingen 

gekeken naar de Facebook interface. Een nieuwe account laat zien hoe Facebook het vanaf 

het begin introduceert en het bestaande account laat zien hoe het voor een ‘normale’ 

gebruiker wordt weergegeven. Tijdens de analyse is er altijd the path of least resistance 

gevolgd. Volgens Stanfill is dit namelijk de weg die als norm wordt gesteld73. Voor de 

analyse is er aan de hand van de eerdergenoemde affordances telkens gekeken naar de 

onderdelen in de Facebook interface die samenhangen met persoonlijke data en privacy. 

Voor de structurering zijn elke keer de eergenoemde deelvragen behandeld. Welke opties 

worden er aangeboden, hoe normaliseert dit vervolgens en wat is het resultaat als het gaat 

om de notie van persoonlijke data. Vervolgens is telkens deze notie bekeken in de context 

van het verdienmodel. Aan de hand van de observaties die opgedaan zijn tijdens de analyse, 

zal er uiteengezet worden hoe Facebook de notie van persoonlijke data vormgeeft en invult. 

In de tekst zal er verwezen worden naar verschillende figuren om de observaties te 

ondersteunen. Voor de context van deze figuren staan in de bijlage de volledige 

webpagina’s. Tevens staan hier ook geanalyseerde interface onderdelen waarnaar wordt 

verwezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 Stanfill, 1068-70. 
73 Stanfill, 1060-61. 
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Analyse 

 “Jij bepaalt hoe je je dingen deelt met andere personen en apps op Facebook”  

Deze ondertitel staat in de privacyrondleiding die Facebook een nieuwe gebruiker biedt. Bij 

het aanmaken van een Facebookaccount krijgt de gebruiker een rondleiding door de 

privacyinstellingen aangeboden. Opvallend is dat Facebook vermeldt hoe je dingen deelt op 

Facebook, maar niet vermeldt hoe je dingen deelt met Facebook. De woordkeuze lijkt te 

suggereren dat privacy gaat om het delen van persoonlijke data met andere gebruikers op 

het platform en niet met Facebook. Met andere woorden privacy zou gaan om de data die jij 

bewust deelt met andere mensen. Dezelfde notie zien we goed terug in de interface van het 

registreren van een nieuw Facebookaccount.  

Het aanmaken van een nieuw Facebookaccount begint met het invullen van een 

aantal gegevens74 (fig. 1). Op deze pagina staat rechts bovenaan “Met Facebook ben je 

verbonden en deel je alles met iedereen in je leven.”. Links staat de registratiemodule met 

onderaan de registratieknop. In een klein minder opvallend lettertype staat aangegeven dat 

met het registeren de gebruiker akkoord gaat met de verschillende voorwaarden van 

 
74 Facebook, ‘Registreren’, https://nl-nl.facebook.com, bezocht op 20-05-2020. 

Figuur 1: Registratie pagina nieuw Facebookaccount. Facebook, ‘Registreren’, https://nl-nl.facebook.com, 
bezocht op 20-05-2020. 
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Facebook. Echte keuze is er niet - het is alles accepteren of niet registreren. Dit is relevant 

aangezien bij deze voorwaarden ook het gegevensbeleid hoort met daarin de manier 

waarop Facebook gegevens verzamelt, gebruikt en deelt. Stanfill benadrukt dat de positie 

op een webpagina belangrijk is. Alles wat rechts bovenaan staat valt als eerste op75. Als we 

dus naar de pagina kijken door de lens van de onderzoeksmethode kunnen we de volgende 

affordances onderscheiden.  

Allereerst ziet de gebruiker de openingszin rechtsboven, wat we een cognitive 

affordance kunnen noemen, namelijk dat je op Facebook alles moet delen. De volgende 

cognitive affordance is de ondertitel bij de registratiemodule. “Je kunt dit heel snel en 

eenvoudig doen.” Deze zin stelt dat het aanmaken van een account niet te veel moeite 

moet kosten. Dit wordt nog een bevestigd door de sensory affordances van de registratie 

knop en de hyperlinks. De registratie knop valt op door de contrasterende groene knop, 

terwijl de hyperlinks daarentegen juist wegvallen door hun blauwe kleur.  

Stanfill stelt dat de normatieve claims in de interface duidelijk worden door de 

verschillende affordances76. Als we nu naar de bovenstaande affordances kijken, kunnen we 

concluderen dat Facebook inderdaad een aantal normatieve claims maakt. Allereerst de 

claim dat Facebook bedoeld is om te delen. Niet met Facebook, maar met andere 

gebruikers. Dit laatste wordt onderstreept door het feit dat de registratiemodule aanstuurt 

op registreren en niet op het lezen van het gegevensbeleid. De affordances normaliseren 

het idee dat je zo snel mogelijk door de registratie heen moet gaan. Er is geen tijd of 

noodzaak om te lezen hoe je persoonlijke data met Facebook worden gedeeld. Dezelfde 

normatieve claims zien we terug op de privacysnelkoppelingen-pagina77 (fig. 2).  

 
75 Stanfill, 1064. 
76 Stanfill, 1062. 
77 Facebook, ‘Privacysnelkoppelingen - Tools waarmee je je privacy en beveiliging op Facebook kunt beheren’, 
https://www.facebook.com/privacy/, Bezocht op 20-05-2020. 
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Figuur 2: Pagina met privacysnelkoppelingen. Facebook, ‘Privacysnelkoppelingen - Tools waarmee je je privacy en 

beveiliging op Facebook kunt beheren’, https://www.facebook.com/privacy/, Bezocht op 20-05-2020. 

Op deze pagina staan volgens Facebook alle belangrijke tools en onderwerpen over 

privacy. Als we de affordances analyseren zien we dezelfde normatieve claim over privacy 

op Facebook en niet met Facebook. Dezelfde pagina’s met voorwaarden en het 

gegevensbeleid staan onderaan de pagina. Ze staan niet onder het kopje ‘privacy’, maar 

onder ‘Juridisch en beleid’. Een cognitieve affordance dat suggereert dat deze onderwerpen 

die gaan over hoe Facebook omgaat met je persoonlijke data, niet horen bij het onderwerp 

privacy. Dit wordt benadrukt door de afbeeldingen naast de verschillende onderwerpen. Als 

enige krijgt het onderwerp Juridisch en beleid geen afbeelding. Wederom bevestigt dit het 

gevoel dat informatie over hoe je data deelt met Facebook, niet valt onder privacy.  

Door privacy te positioneren als iets dat gaat over de data die je bewust deelt, 

verhult Facebook de persoonlijke data die het zelf extraheert. Door de onderwerpen te 

scheiden wordt ook de indrukt gewekt, dat het zou gaan om een andere soort persoonlijke 

data: De data die je beschermt voor je privacy zijn niet dezelfde data als die je deelt met 

Facebook. Dit gaat in tegen het epistemologische principe van data78. De context geeft de 

betekenis en niet de data zelf. Facebook erkent en promoot de context van het sociaal delen 

 
78 Beer en Burrows,  
Pangrazio en Selwyn, 
Kitchin  
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op Facebook, maar verhult de context van hun verdienmodel. De context namelijk waarin 

het mechanisme dataficatie alle bewust gedeelde data en gebruikersgedrag samenvoegt en 

het mechanisme commodificatie het omzet in een verhandelbaar product. Door deze 

context te verhullen zal een gebruiker in zijn privacyoverwegingen zich alleen richten op de 

data die hij bewust deelt met andere gebruikers.  

 

Stel jezelf voor 

Als je het delen van persoonlijke data alleen ziet in de context 

van delen met andere gebruikers, kun je er alsnog voor kiezen 

om iets niet te delen. Als je niet wilt dat iedereen kan zien wat je 

op Facebook plaatst, kun je het niet plaatsen. Toch is het voor 

Facebook essentieel dat de gebruikers deze data wel plaatsen. 

Aan de hand van deze data kan er via dataficatie namelijk een 

profiel worden gemaakt die zorgt voor nog meer data79. Vanuit 

het economische belang van Facebook is het dan ook logisch dat 

Facebook het bewust delen van persoonlijke data stimuleert. 

Cirucci en Christofides et all. concludeerden al dat deze 

stimulans te vinden is in de nadruk op visibility en the real you 

policy80. Deze nadruk zien we terug als een gebruiker voor het 

eerst zijn persoonlijke pagina opent. Facebook biedt tools aan 

om je pagina te vullen met persoonlijke data81 (fig. 3).  Bovenaan 

staat een tool waar je vragen over jezelf kunt beantwoorden. De 

vragen gaan over waar je woont, welke opleidingen je waar hebt 

gevolgd en waar je werkt. Daaronder staat onder titel ‘stel jezelf 

voor’ de uitleg dat je kunt beslissen met wie je deze informatie 

allemaal wilt delen. Hetzelfde kan ook worden aangegeven bij de 

vragen. Als we gaan kijken naar de affordances zien we direct hoe 

deze tools overeenkomen met wat Cirucci omschrijft als de real 

 
79 van Dijck, Poell, en de Waal, 53-55. 
80 Cirucci. 
Christofides et all. 
81 Facebook, ‘Intro’, https://www.facebook.com/matthijs.vos.9883, bezocht op 20-05-2020. 

Figuur 3: Introductie tools nieuwe gebruiker. 
Facebook, ‘Intro’, 
https://www.facebook.com/matthijs.vos.9883, 
bezocht op 20-05-2020. 

https://www.facebook.com/matthijs.vos.9883
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you policy82. De cognitive affordance van de titel ‘stel jezelf voor’ normaliseert het idee dat 

je met andere gebruikers moet delen wie je bent. Echter de enige manier om dit te doen is 

via de functional affordance van de vragen. Een functional affordance aangezien het de 

mogelijkheid geeft om gegevens in te vullen. Facebook beslist welke onderwerpen 

belangrijk zijn om jezelf voor te stellen. Ze bieden niet de affordance om bijvoorbeeld een 

biografie te schrijven over jezelf. Om jezelf te kunnen identificeren moet je de door 

Facebook gekozen persoonlijke data delen op de manier die Facebook voorschrijft. De 

persoonlijke data waar het platform om vraagt passen ook precies in de soort data die we 

tegenkwamen bij de privacy dependencies83.  Waar iemand naar school gaat of werkt kan 

door middel van association aangeven wat je sociale netwerk is en het geeft direct ook een 

similarity aan. Het aangeven met wie je wilt delen kan al bijdragen aan association. Je geeft 

hiermee namelijk aan wat de sociale verdeling is in je Facebookvriendengroep.   

Dezelfde functional affordance van het kiezen wie deze informatie allemaal kan zien, 

stuurt vervolgens aan om alle gegevens in te vullen. Als je het namelijk niet met iedereen wil 

delen, hoeft dat ook niet. Je kunt ervoor kiezen om het alleen te delen met mensen die je 

kent. Als we nog eens goed naar deze functional affordance kijken, valt er nog iets op. Je 

krijgt ook de optie om de gegevens met niemand te delen. Iets wat in zou gaan tegen het 

idee van visibility. Waarom zou je iets invullen op Facebook om het vervolgens met niemand 

te delen? De optie normaliseert iets wat we terug kunnen zien in de conclusie die Cirucci 

trekt over de acceptatie van de real you policy. Volgens haar ziet men Facebook als een 

officiële instantie vergelijkbaar met de overheid84. De optie om je gegevens in te vullen, 

maar niet te delen met andere gebruikers, normaliseert precies deze opvatting. Hier staan 

persoonlijke data niet meer in de context van het sociale delen op Facebook. De data staan 

nu in de context dat Facebook deze gegevens voor de gebruiker verwerkt, een context die 

ervoor zorgt dat de gebruiker niet meer bewust is van het delen van persoonlijke data. Ook 

hier begint privacy pas met delen op het platform en niet met het platform. Wie uit 

privacyoverwegingen bewust iets niet wil delen met andere gebruikers, wordt door de 

affordances aangestuurd om het wel te delen met Facebook. De opties geven de gebruiker 

de vrijheid om op Facebook controle te nemen over zijn of haar privacy, maar zorgen er 

 
82 Cirucci. 
83 Barocas en Levy, 17-44. 
84 Cirucci, 1. 
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ondertussen juist voor dat men meer persoonlijke data gaat delen met Facebook. Korinna 

Patelis stelde al dat Facebook de schijnvrijheid biedt voor personaliseren middels 

persoonlijke data85. De affordances in de interface tonen ons dat deze schijnvrijheid zich 

doorzet naar de controle over iemands privacy.  

Het aangeven van het publiek met wie men gegevens wil delen, is namelijk niet de enige 

privacyoptie die Facebook de gebruiker aanbiedt. Door bijvoorbeeld taggen te positioneren 

als een vorm van kennisgeving aan andere gebruikers, normaliseert Facebook taggen als een 

vorm van privacybescherming (bijlage a). Aan de hand van taggen kan, net als bij het publiek 

kiezen, een sociaal netwerk worden blootgelegd. Wederom moeten er persoonlijke data 

worden gedeeld om controle te krijgen over iemands privacy. Zo krijgt men de optie om te 

kiezen welke gegevens men wil delen met een externe app (bijlage b). Een optie die 

normaliseert dat Facebook iemands gegevens opslaat en kan verstrekken. Ook dit stuurt de 

gebruiker om Facebook te zien als een officiële instantie die iemands gegevens beheert.   

 

Advertenties 

Een opvallende optie die Facebook schaart onder privacyinstellingen op de 

privacysnelkoppelingen-pagina is die van advertentievoorkeuren86 (fig. 4). 

 

Figuur 4: Onderdeel advertentievoorkeuren bij de privacysnelkoppelingen. Facebook, ‘Privacysnelkoppelingen - Tools 

waarmee je je privacy en beveiliging op Facebook kunt beheren’, https://www.facebook.com/privacy/, Bezocht op 20-05-

2020. 

 
85 Patelis. 
86 Facebook, ‘Privacysnelkoppelingen - Tools waarmee je je privacy en beveiliging op Facebook kunt beheren’, 
https://www.facebook.com/privacy/, Bezocht op 20-05-2020. 
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Dit is opvallend aangezien advertenties direct verbonden zijn aan het verdienmodel87. De 

persoonlijke data worden verkocht aan adverteerders om specifieke advertenties te laten 

zien88. Als Facebook erkent dat advertenties vallen onder privacy, zou het ook moeten 

erkennen dat data delen niet alleen op Facebook plaatsvindt maar ook met Facebook.  De 

optie advertentievoorkeuren biedt de gebruiker de mogelijkheid om bij een advertentie aan 

te geven of men deze wil zien of niet. Daarnaast krijgt de gebruiker de mogelijkheid om te 

bepalen op basis van welke likes men advertenties wil zien. De ondertitel bij de 

advertentievoorkeuren luidt dan ook ‘Ontdek hoe advertenties op Facebook werken en hoe 

we gegevens gebruiken om de advertenties die je ziet relevanter te maken’. De afbeelding 

ernaast toont een persoon die advertenties ontvangt van wol terwijl ze omringt wordt door 

katten. Door het advertentievoorkeuren te noemen is het een cognitive affordance die het 

beeld normaliseert dat advertenties iets persoonlijks en relevants moeten zijn. De ondertitel 

stelt dit namelijk als de reden om de opties te gebruiken. Dezelfde notie dat advertenties 

relevant zijn, zien we terug in de functional affordance van de voorkeuren zelf. Je kan 

aangeven welke advertenties je wilt zien op basis van wat je leuk vindt. Als je het gevoel 

hebt dat een advertentie niet bij je past, kun je 

dit aangeven. Op de pagina met algemene 

informatie over privacy vinden we bij hetzelfde 

onderwerp de volgende ondertitel “Ontdek hoe 

je controle hebt over welke advertenties je te 

zien krijgt, zodat deze nuttiger voor je zijn.”89 

(fig. 5). Facebook maakt hier een normatieve 

claim dat advertenties er zijn ten gunste van de 

gebruiker. Een advertentie is relevant, omdat 

deze nuttig is voor de gebruiker. De afbeelding 

van de persoon met de katten is hier als 

sensory affordance een bevestiging van. De wol is nuttig vanwege haar voorliefde voor 

katten. 

 
87 Srnicek, 29. 
88 van Dijck, Poell, en de Waal, 38. 
89 Facebook. ‘Algemene informatie over privacy’, https://www.facebook.com/privacy/, bezocht op 20-05-2020. 

Figuur 5: afbeeldingen bij advertenties op de algemene informatie over 
privacy pagina. Facebook. ‘Algemene informatie over privacy’, 
https://www.facebook.com/privacy/, bezocht op 20-05-2020. 

https://www.facebook.com/privacy/
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 De directe link met het mechanisme selectie kan hier ook gevonden worden90. De 

gebruiker wordt ingezet om zelf actief aan te geven wat deze wil zien. Als het algoritme op 

basis van eerder verkregen persoonlijke data een fout heeft gemaakt, wordt er van de 

gebruiker verwacht dit recht te zetten. Deze handeling resulteert vervolgens in nieuwe 

persoonlijke data. Door de advertenties te positioneren als iets wat nuttig is voor de 

gebruiker, verhult Facebook zijn eigen belang bij het verkopen van data voor de 

advertenties. Het stuurt de gebruiker om over de verwerking van persoonlijke data te 

denken als iets wat ten gunste is van de gebruiker zelf.  Je krijgt zelfs de vrijheid en controle 

om meer persoonlijke data beschikbaar te stellen. Hoe meer je deelt, des te nuttiger je de 

reclames kunt maken. Een schijnvrijheid om de advertenties te personaliseren. Want wie wil 

er nou allemaal irrelevante en niet nuttige reclames zien? Wederom ligt de nadruk niet op 

of je persoonlijke data met Facebook wilt delen, maar eerder op hoe je zoveel mogelijk kunt 

delen.  

 Samenvattend kunnen we stellen dat Facebook erop aanstuurt om persoonlijke data 

te zien als de data die bewust gedeeld worden. Vervolgens krijgen die de functie om jezelf 

te identificeren op het platform en om je Facebookaccount en advertenties te 

personaliseren.    

 

 Conclusie 

Het doel van dit onderzoek was om te kijken of Facebook de gebruiker genoeg ruimte biedt 

om zelf een begrip te vormen van de notie van persoonlijke data. Genoeg ruimte is van 

belang voor de vorming van een begrip van privacy91. Alleen als alle betrokken partijen de 

volledige informatie hebben en er dus geen sprake is van een information asymmetry, 

kunnen er weloverwogen beslissingen worden gemaakt92. Om bij te dragen in dit debat is er 

onderzoek gedaan aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: ‘Welke invulling aan de 

notie van persoonlijke data geeft Facebook via de affordances van haar interface ‘. 

Allereerst toont de analyse dat Facebook het onderwerp van privacy en persoonlijke 

data op verschillende manier toegankelijk maakt in de interface. Als we de path of least 

 
90van Dijck, Poell, en de Waal, 38. 
91 Isaak, 58. 
92 Pangrazio en Selwyn, 420. 
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resistance93 volgen, zien we dat Facebook invulling geeft aan privacy en daarmee ook aan de 

notie van persoonlijke data. De samenhang van affordances stuurt aan op het idee dat 

privacy plaats vindt op het platform. Hier wordt een normatieve claim gemaakt dat privacy 

gaat om de controle over de persoonlijke data die een gebruiker bewust deelt met andere 

gebruikers. Facebook verhult de privacy tussen een gebruiker en het platform en daarmee 

ook de onbewuste vormen van persoonlijke data. Het gaat daarbij om de persoonlijke data 

die ontstaan door de verschillende privacy dependencies94, de persoonlijke data die 

Facebook extraheert95. Door de analyse van de interface zien we ook waardoor gebruikers 

zich er ook niet bewust van zijn. Facebook schaart deze vormen niet onder de privacy.  

 In lijn met eerdere onderzoeken van Cirucci, Christofides et all. en Patelis96 kunnen 

we vervolgens stellen dat Facebook aanstuurt op het bewust delen van persoonlijke data. 

Facebook stimuleert de gebruiker om door correcte persoonlijke informatie te delen, 

zichtbaar te zijn op het platform. Als toevoeging hierop blijkt uit de analyse van de interface 

dat ook de privacyinstellingen die Facebook aanbiedt, het delen van persoonlijke data met 

anderen en vooral met Facebook zelf stimuleren. Door controle te geven over met wie 

persoonlijke data gedeeld worden op het platform, is de verwachting dat een gebruiker ook 

meer gaat delen. Ze hoeven het immers niet meer met alle gebruikers te delen. 

Ondertussen wordt deze data wel altijd met Facebook gedeeld. Zelfs als je het met niemand 

op Facebook wil delen, geeft Facebook de mogelijkheid het wel met Facebook te delen. 

Deze functionele affordance geeft een verder uitdieping van het idee dat mensen Facebook 

zien als een officiële instantie. Facebook normaliseert het idee dat het een neutrale partij is 

die je gegevens voor je bewaart en verhult hiermee zijn economische belangen bij deze 

data.  

 Zelfs als Facebook persoonlijke data in verband brengt met advertenties, stuurt de 

interface aan op het delen van data. Dit doet Facebook door de advertenties te 

normaliseren als een nuttig en relevant onderdeel van Facebook. Een gebruiker wil graag 

nuttige advertenties en Facebook helpt hierbij. Hiervoor heeft Facebook wel de juiste 

 
93 Stanfill, 1060-61. 
94 Barocas en Levy, 22-25. 
95 Pangrazio en Selwyn, 421-22. 
96 Cirucci,  
Christofides et all., 
Patelis. 
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persoonlijke data nodig. Door de nadruk te leggen op de relevantie van advertenties en de 

bemiddelende rol van Facebook, is het niet de vraag of je persoonlijke data wilt delen met 

Facebook, maar hoe je dit zo goed mogelijk kunt doen.  

Concluderend kunnen we stellen dat Facebook persoonlijke data via de interface 

positioneert als datgene wat een gebruiker bewust deelt. Wie controle wil over wie deze 

persoonlijke data kunnen zien, moet er gelet worden op welke andere gebruikers het 

kunnen zien. Ondertussen normaliseert de interface persoonlijke data delen met Facebook 

en suggereert het zelfs een positieve uitwerking op de relevantie van de advertenties. Je 

mag zelf beslissen hoe je het deelt met andere gebruikers, als je het maar met Facebook 

deelt.  

 

Discussie 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een discursive interface analysis. Het voordeel 

van deze benadering was dat het inzicht kon geven in de normatieve claims die Facebook 

maakt door middel van het aanbieden van opties. Hiermee kan worden aangetoond dat 

enkel het aanbieden van een optie, als voorwaarde voor privacy, niet genoeg is. De 

profilering en positionering van de optie in de interface kunnen alsnog werken als een 

beperking. Om deze reden is dit onderzoek een nuttige bijdrage aan het bredere debat 

omtrent persoonlijke data en privacy op platforms. Dit onderzoek bevestigd namelijk het 

idee dat de bescherming van privacy en persoonlijke data alleen kan werken, als de 

gebruiker zelf een notie van persoonlijke data kan ontwikkelen. Enkel het aanbieden van 

opties is niet genoeg.  

 Een beperking van de gekozen onderzoeksmethode is de ervaring van de individuele 

gebruiker. Dit onderzoek richt zich namelijk op de ervaring van een gebruiker die alle 

normen zou opvolgen. Een normale gebruiker hoeft dit niet te doen en vertoont daarmee 

afwijkend gedrag. Een vervolgonderzoek kan kijken naar de wijze waarop dit afwijkende 

gedrag wordt ondervangen in de interface. Dit biedt een verdere uitdieping van de 

normaliserende werking van de interface. Tevens zou vervolgonderzoek nodig zijn voor een 

discursive interface analysis en de individuele gebruikerservaring vanuit andere culturen. 

Een andere cultuur kan invloed hebben op de werking van taal in de interface en op de 

notie van persoonlijke data en privacy.   
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Bijlage 

 

Bijlage 1 

 

 

bijlage a: uitleg over taggen in de privacyrondleiding voor een nieuwe gebruiker 

 

Sensory affordances 

- Blije gezichten op de afbeelding  

o Suggereert dat het een positieve optie is om te taggen. 

Cognitive affordances:  

- Positionering onder ‘meer informatie over privacy’ 

o Normatieve claim dat taggen hoort bij privacy 

- Positionering als ‘eenvoudige manier om mensen te laten weten dat ze op de foto 

staan’  
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o Gekoppeld aan het onderwerp privacy wordt de norm gesteld dat als je wilt 

weten of je op een foto staat of het wil laten weten je dat via Facebook moet 

doen.  

Funtional affordances 

- Mogelijkheid om tags te verwijderen maar niet om niet getagd te worden.  

o Suggereert dat het genoeg is om controle te hebben over het verwijderen 

van tags: Zo zorg je ervoor dat andere mensen op Facebook het niet kunnen 

zien 

 

Bijlage 2 

 

bijlage b: uitleg over het delen van persoonlijke data met externe partijen in de in de privacyrondleiding voor een nieuwe 
gebruiker 

Cognitive affordances 

- De zin met ‘jij bepaalt…’  

o Het bevestigt de norm dat een gebruiker controle heeft met wie ze gegevens 

willen delen op het platform.  
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o Het bevestigt de norm dat Facebook al deze gegevens op kan slaan en hier 

toegang toe heeft 

o Het maakt een normatieve claim dat het beschermen van je gegevens gaat 

om andere gebruikers of een derde partij zoals een app, game of website. 

Functional affordances 

- De optie uit de afbeelding om te accepteren of te weigeren 

o Het maakt de normatieve claim dat al deze gegevens gedeeld moeten 

worden als je wil dat de app een goed beeld krijgt van de persoon. 

o Het normaliseert het idee dat deze gegevens gedeeld moeten worden als je 

wil dat andere partijen kunnen zien dat je een echt persoon bent.  

 

 

Bijlage 3 

Hieronder staan de figuren in de context van de gehele interface. Met rood is aangegeven 

waar het figuur uit is geknipt. Figuur 1 staat al volledig in de analyse weergegeven.  
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Context figuur 2 

 

bijlage c: context volledige pagina bij figuur 2 
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Context figuur 3 

 

bijlage d: context volledige pagina bij figuur 3 
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Context figuur 5 

 

bijlage e: context volledige pagina bij figuur 5 
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